Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno a příjmení účastníka cesty
Pracoviště – dle organizační struktury
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Mgr. Adolf Knoll
Tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
KGŘ
Účast na akcích spojených s oslavami 180. výročí založení
Národní knihovny Moldavské republiky
Kišiněv
Moldavsko
30. srpna – 3. září 2012
30. srpna 2012 – přílet a seznámení s programem
31. srpna - 2. září 2012 – akce a doprovodné konference:
31. 8. – slavnostní zahájení 21. ročníku
Mezinárodního knižního veletrhu a 2. Národního
festivalu knihy a četby za účasti ministra kultury
Moldavské republiky a zahraničních delegací;
odpoledne slavnostní zasedání vědecké rady NK
Moldavské republiky za účasti prezidenta republiky a
ministra kultury; NK obdržela nejvyšší státní
vyznamenání Řád republiky; na obou akcích jsem
pronesl zdravici za celou NK ČR
1. 9. – vědecká konference Národní knihovny
v digitální době – účastnil jsem se prezentací na toto
téma
2. 9. – škola dalšího vzdělávání mladých knihovníků:
měl jsem přednášku spojenou s diskusí (celkem cca 2
hodiny) na téma TEL, EUROPEANA, jejich
problematiky a technologických možností; na žádost
účastníků jsem představil i digitální knihovnu
Manuscriptorium

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty
Plnění cílů cesty (konkrétně)

3. září 2012 – odlet
***
Organizátor Národní knihovna Moldavské republiky
(ubytování, místní doprava a strava) + NK
Účast na výše uvedených akcích s cílem reprezentovat
NK ČR a přispět ke zdárnému průběhu oslav i akcí
Díky svým znalostem rumunského jazyka a kultury jsem byl
intenzivně zapojen do většiny probíhajících akcí (viz výše) a
dílčích jednání s představiteli moldavského a rumunského
kulturního života (představitelé knihoven, vědci a

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.

spisovatelé) – Rumunsko samo mělo velmi silné zastoupení.
Byly projednány mj. otázky budoucnosti vztahů mezi NK ČR a
Národní knihovnou Moldavské republiky (směřování
k dohodě o spolupráci; ostatně tato knihovna přispěla již
před několika lety do Manuscriptoria), dále odborné otázky
společného zájmu s generální ředitelkou Národní knihovny
Rumunska a možná budoucí spolupráce s řediteli župních
/krajských/ knihoven v Kluži a v Galaţi (ředitel této instituce
projevil zájem i o zprostředkování českého zastoupení na
knižním veletrhu v r. 2013, který se koná vždy na přelomu
srpna a září v Galaţi). Proběhla výměna názorů na slibně se
rozvíjející spolupráci s Národní knihovnou Ázerbájdžánu
(zástupkyně ředitele a pracovník MK Ázerbájdžánu).
Program a další podrobnější informace
http://bnrm.md/docs/FNCL2012/Program%20aniversar
%20180ani.doc
Přivezené materiály
Knižní dary pro fond NK, dále kontakty na knižní distributory
a katalog akademického nakladatelství Ştiinţa
Datum předložení zprávy
5. září 2012
Podpis předkladatele zprávy
Podpis nadřízeného
Datum:
Podpis:
Vloženo na Intranet
Datum: 5. září 2012
Podpis:
Přijato v mezinárodním oddělení
Datum:
Podpis:

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.

